ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal prin G.Â.L. Sucevita-Putna,
în comuna Straja, judeţul Suceava"

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Juravle Mihai, înregistrată sub nr. 2785 din
03 • 03» 2018 ^
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - contabil, înregistrat sub nr. 2824 din
04.05.2018;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanţe
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protectia mediului si
turism, înregistrat sub nr. 29CL din 10.05.2018;
- Studiul de Fezabilitate întocmit de proiectant S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L.;
- Planul de situaţie cadastral, precum şi Extrasul de Carte funciară care'atestă că drumul este
proprietate publică a Comunei;
- Anexa nr. 80 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Straja - la HGR nr
1357/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 9;
în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2) iit. a) si art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările si completările
K
ulterioare,
'
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aproba documentaţia tehnico - economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul
de investiţii „Modernizare drum comunal prin G.A.L. Suceviţa-Putna, în comuna Straja, judeţul Suceava"
întocmita de către S.C. TOTAL MAPINVENT S.R.L., conform Anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare
drum comunal prin G.A.L. Suceviţa-Putna, în comuna Straja, judeţul Suceava", conform anexei nr 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Leqii nr
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va duce ia îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja
Compartimentul financiar-contabil
Afişare publică.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 15 /2018

Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii
Modernizare drum comunal prin G.A.L. Suceviţa-Putna, în comuna Straja, judeţul Suceava"

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată In
lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul
general:
- valoare totală (fără TVA) - 459.271,720 lei, din care construcţii-montaj(C+M) - 386.520,000 lei;
- valoare totală (cu TVA) - 545.630,520 lei, din care construcţii-montaj(C+M) - 459.958,800 lei;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi
fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
- drum modernizat cu dală betonată (g=22cm), L = 453 m cu platforma de 5.00 ml, din care parte
carosabilă 3,50 m, benzi de încadrare de 2 x 0,25 şi acostamente de 2 x 0,50 m;
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie
de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii:
- total investiţie: 545630,520 mii lei (117264,242 mii euro), din care construcţii-montaj(C+M) 459958,800 mii lei (98852,095 mii euro);
- eşalonare: An I - 545630,520 mii lei (117264,242 mii euro), din care construcţii-montaj(C+M) An I
- 459958,800 mii lei (98852,095 mii euro)
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:
- durata de realizare a investiţiei este de 5 luni de la data contractării cu contractantul declarat
câştigător, potrivit preverilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
următoarelor etape:
- predarea amplasamentului;
- emiterea ordinului de începere a lucrărilor;
- realizarea lucrărilor conform proiectului;
- respectarea fazelor de control a calităţii lucrărilor;
- urmărirea execuţiei prin inspectori de şantier atestaţi;
- recepţia lucrărilor;
- urmărirea comportării acestora pe durata de garanţie şi executarea remedierilor necesare.
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